












































عبدالعزيز
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالحٍ يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله ﷺ :



عبدالعزيز
حدثنا آدم قال حدثنا ابنُ أبي ذئبٍ عن سعيدٍ المَقْبُرِيّ قال أخبرني أبي عن ابنِ وديعةَ، عن سلمان الفارسي



عبدالعزيز
حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالكٌ عن نافعٍ وعبدِالله بنِ دينارٍ عن ابنِ عمر :



عبدالعزيز
حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالكٌ عن ابنِ شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أمِ المؤمنين :



عبدالعزيز
حدثنا عليُ بنُ عبدالله قال حدثنا سفيان بن عمرٍو عن أبي العباس قال سمعت عبدَالله بنَ عمرٍو قال قال لي رسول الله ﷺ



عبدالعزيز
حدثنا حسينُ بنُ حُريثٍ أخبرنا الفضلُ عن جُعيدٍ عن عائشة [هي بنت سعدٍ] قالت سنعتُ سعداً قال سمعتُ النبي ﷺ يقول

عبدالعزيز
حدثنا مسددٌ عن يحيى عن عبيدالله بن عمر قال حدثني خُبيب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة



عبدالعزيز
حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابنُ أبي ذئب حدثنا سعيدٌ المَقْبُرِي عن أبي هريرة



عبدالعزيز
حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله
 حدثني إبراهيم بن سعدٍ
عن صالحٍ
عن ابن شهابٍ
أخبرني عروةُ بنُ الزبير
أن زينبَ بنتَ أمِ سلمة أخبرته
أن أمَها أمَ سلمة زوجَ النبي ﷺ أخبرتها عن



عبدالعزيز
حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله
حدثنا إبراهيم بن سعد
عن صالح عن ابن شهاب
أن حُميدَ بنَ عبدالرحمن أخبره
أن أمَّه أمَّ كُلثومٍ بنتَ عقبة أخبرته



عبدالعزيز
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس
حدثني أخي
عن سليمان
عن يحيى بن سعيد
عن أبي الرّجال محمد بن عبدالرحمن
أن أمَّه عمرةَ بنتَ عبدالرحمن قالت سمعتُ عائشة تقول



عبدالعزيز
حدثنا عبدالله بن يوسف
حدثنا الليث
حدثنا سعيدٌ المقبري
عن أبيه
عن أبي هريرة



عبدالعزيز
حدثنا صدقة  أخبرنا يحيى  عن سفيان  عن سليمان
عن إبراهيم  عن عَبِيدَةَ  عن عبدالله  -قال يحيى : بعضُ الحديث عن عمرو ابن مرة - قال النبي ﷺ.

وحدثنا مسددٌ  عن يحيى  عن سفيان  عن الأعمش  عن إبراهيم  عن عَبيدة  عن عبدالله قال الأعمش : وبعض الحديث حدثني عمرُو بنُ مرة  عن إبراهيم  وعن أبيه  عن أبي الضُحى  عن عبدالله قال قال رسول الله ﷺ .



عبدالعزيز
حدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ ، حدثنا جريرٌ ، عن الأعمشِ ، عن أبي صالحٍ ، عن أبي هريرةَ



عبدالعزيز
حدثنا سليمانُ بنُ حربٍ ، حدثنا حمّادُ بنُ زيدٍ ، عن يحيى بنِ سعيدٍ ، عن عُبيدِ بنِ حُنينٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن عمرَ



عبدالعزيز
حدثنا محمدُ بنُ سِنانٍ ، حدثنا فُليحٌ ، حدثنا هلالُ بنُ عليٍّ ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ ، عن أبي هريرة


























































































































































































	المحفوظ المختار من كتب الأئمة الأبرار
	تقديم
	مقدمة
	الأحاديث المقرر حفظها من كتاب: صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى
	الأحاديث المقرر حفظها من كتاب: صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى
	الأحاديث المقرر حفظها من كتاب: سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى
	الأحاديث المقرر حفظها من كتاب: جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى
	الأحاديث المقرر حفظها من كتاب: سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى
	الأحاديث المقرر حفظها من كتاب: سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى
	الخاتمة
	الفهرس

